OD NEDELJE, 9. 4., DO NEDELJE, 16. 4. 2017
Nedelja 9. 4.: CVETNA NEDELJA - pri obeh mašah blagoslov butaric in zelenja- pri
drugi maši zunaj pred križem in procesija v cerkev in sv. maša. Popoldne romanje naše
župnije na Kurešček, ob 15. uri križev pot (pripravijo pevci in ŽPS) in ob 16. uri sv. maša –
priložnost za velikonočno spoved.
GODOVI:
Ponedeljek 10. 4. 19.00 - sv. maša – ob 19.30 srečanje članov ŽPS s salezijanskim
inšpektorjem, mag. Janezom Potočnikom.
Torek 11. 4. Sv. Stanislav, škof, mučenec – sv. maša ob 7.00.
Sreda 12. 4. sv. maša ob 19.00 - pred, med in po maši priložnost za velikonočno spoved.
Čiščenje cerkve za veliko noč - vse skupine.
Četrtek 13. 4. VELIKI ČETRTEK: ob 9.00 krizmena sv. maša v stolnici; ob 19.00 - slavje
Jezusove zadnje večerje s sodelovanjem prvoobhajancev in njihovih staršev.
Petek 14. 4. VELIKI PETEK: ob 15.00 molitev križevega pota, ob 19.00 obredi Jezusovega
trpljenja in smrti, češčenje križa – pasijon berejo mladinci. Na Kureščku ob 15.00 križev
pot in obredi velikega petka. Začetek devetdnevnice za praznik Božjega usmiljenja.
Sobota 15. 4. VELIKA

SOBOTA:7.00 – blagoslov ognja na Igu in Pijavi Gorici
- Češčenje sv. Rešnjega telesa pri Božjem grobu: ob 9.00 - molitvena skupina;
10.00- veroučenci 6., 7., 8. in 9. razreda; 11.00 –veroučenci 1., 2., 3., 4., in
5. razreda; 12.00-zakonske skupine; 13.00- mladi; 14.00 - vsi drugi, 15.00 druga molitvena skupina.
- Blagoslov velikonočnih jedil: 9.15 – Visoko; 10.00 – Dobravica, 10.30 –
Sarsko, 11.00 – Pijava Gorica, 11.30 – Kremenica 14.00 – Gornji Ig in Iška
Loka, 14.30 – Matena, 15.00 - Iška, 15.30 – Iška vas (Sv. Križ), 16.00 – Kot,
16.30 – Staje, ob 16.00 in 17.00 – v župnijski cerkvi.
- 19.00 – obredi velikonočne vigilije: slavje luči, branje božje besede, sv. maša.
Nedelja 16. 4. VELIKA NOČ – GOSPODOVO VSTAJENJE OD MRTVIH – ob 8.00
vstajenje pri božjem grobu, velikonočna procesija in slovesna sv. maša. Ob 10.30 –
druga praznična maša, ob 10.00 uri sv. maša na Pijavi Gorici.
K procesiji vabimo ministrante, gasilce, narodne noše, skavte, pritrkovalce in vse druge.

